
Corian® i ditt kjøkken



I over 200 år har DuPont flyttet grensene for industrier, ved å utvikle nye materialer og 
teknologier som har endret våre liv til det bedre.
DuPont™ Corian® er et fremragende eksempel på dette. Opprinnelig skapt for å bli et materiale 
med bedre ytelse og egenskaper enn konvensjonelle overflatematerialer, har Corian® med årene 
blitt til et ikon innen interiørdesign og arkitektur. Det har bidratt til en revolusjon innen design 
og ytelse i moderne kjøkken.
DuPont™ Corian® bærer en ånd av endeløs evolusjon, basert på verdensledende kompetanse 
innen vitenskap, teknologi og markedsføring, og to århundrer med vellykket innovasjon.

Allsidigheten av Corian® gjør det enkelt å følge din designvisjon. Du kan leke med det brede utvalget av farger og velge en ren, lineær 
stil eller avrundede former.



DuPont™ Corian® tilbyr en unik kombinasjon av materialytelse, allsidighet i design, og serviceeffektivitet. 
Mer enn 45 år med kontinuerlig utvikling og suksess har gjort DuPont™ Corian® til en foretrukket 
løsning for verdens vakreste kjøkken.

Design

Unik

Uansett størrelse på kjøkkenet, Corian® tilfører en endeløs eleganse og et silkeaktig, forførerisk preg.

Små detaljer kan gjøre hele forskjellen. En formet kant kan gi en følelse av rytme til benkeplaten. En hvelvet oppkant 
vil bringe både estetiske og praktiske fordeler: myke linjer og enkel rengjøring.



Lag en ønskeliste og Corian® vil oppfylle den.

Skreddersydd

Tidløs

For å lage ditt drømmekjøkken kan du velge form og farg på kummen din, og velge den nøyaktige plasseringen av 
avrenningsspor og riller til komfyren. Du kan til og med utvide den same luksuriøse estetikken til en frokostbar, 
et bord eller en ventilatorhette.

Corian® er designet for å vare. Selv mange år etter installasjonen vil en enkel polering av overflaten 
gjenopprette materialets originale finish og skjønnhet.



Corian® vasken vil bli tilpasset sømløst inn din benkeplate i Corian®, omdanner den 
til én enhet med en vakker jevn finish - og ingen plass for å sjule smuss og rester. 
Det vil tilføre den siste touch av eleganse til ditt kjøkkendesign.

I våre kataloger kan du velge en av vår fulle Corian® 
vasker med fasjonable firkantede eller klassiske 
avrundede vinkler. 
Disse er tilgjengelige i store og små formater, i 
et utvalg av fem farger (Designer White, Glacier 
White, Cameo White, Bone eller Vanilla).

Eller du kan velge en Corian® vask med bunn i 
rustfritt stål - tilgjengelig i hele spekteret av Corian® 
farger - for å matche benkeplaten, noe som skaper 
et ensartet utseende og en endeløs strøm av farge.
Denne løsningen er også det beste alternativet hvis 
du planlegger å installere en vannkran som leverer 
kokende vann. 

Farger Corian® er tilgjengelig i et bredt utvalget av moderne, elegante farger. Fra den 
reneste i hvitt - til naturlig marmorerte effekter - til intenst mørke estetikker fra 
DeepColour® kolleksjonen: DuPont tilbyr en spesiell palett av farger som er testet 
spesielt for intensiv bruk av kjøkkenbenken.

MyRoom 
Designer

Med et nytt kjøkken som representerer en stor investering, kan det være lurt å se 
ulike alternativer før du gjør ditt endelige valg. Dette er nå mulig med vårt nyttige 
nettbaserte verktøy MyRoom Designer. Bare last opp et bilde av ditt kjøkken eller 
dine ønsker for en fremtidig installasjon, og prøv ut forskjellige nyanser av Corian® 
for å finne den fargen som oppfyller din visjon.

Kjøkkenkummer Når du gjør Corian® vasker til en integrert del av ditt kjøkkendesign, får du et 
oppsiktsvekkende utseende og enestående funksjonalitet.
Slitesterke og ikke-porøse, Corian® vasker er like lette å vedlikeholde som de er en fryd 
for øyet. Du kan velge fra et bredt utvalg av stiler - hver viser materialets ekstraordinære 
fleksibilitet i design - og installere dem enten som single eller i kombinasjon for å møte 
de estetiske og funksjonelle behovene i kjøkkenet ditt.



Buet oppkant: sømløs, 
hygienisk og praktisk 

Kantet oppkant: med en subtil 
silikonfuge

Funksjonelle komfyr-riller Elegante avrenningsspor 

Skann denne koden for 
å laste ned vår gratis 
mySurface app.

Kant-stiler

Øvrige 
alternativer

Bruk og stell

Nettside

Fornybar

Ettersom Corian® enkelt kan formes og freses, er det et bredt utvalg av stilige kant-
stiler tilgjengelig. Disse spenner fra enkle rette kanter til skrå, avtagende eller ekstra 
tykke effekter, som vist på bildene under.

For å fullføre din benkeplate i Corian® og skape en virkelig skreddersydd look, kan 
du legge til egendefinerte aksenter som buede oppkanter, komfyr-riller i rustfritt 
stål eller avrenningsspor. 

DuPont™ Corian® er et ikke-porøst, motstandsdyktig, homogent, holdbart og 
fornybart materiale. Det er naturlig lett å rengjøre, lett å ta vare på og lett å leve 
med. For daglig rengjøring, bare bruk en fuktig mikrofiberklut med en standard 
kjøkken/husholdningsspray.

Lær alt om Corian® på www.corian.no
Her vil du finne elektronisk dokumentasjon, videoer, intervjuer og mye mer for å 
hjelpe deg å lage din perfekte løsningen i DuPont™ Corian®.

De fleste skader, blant annet fra harde støt, varme eller kjemisk skade, kan vanligvis 
bli reparert på stedet for å gjenopprette integriteten til det opprinnelige glatte, 
hygieniske underlaget.

DuPont™ Corian® har oppnådd viktige uavhengige sertifiseringer for sin miljøinnsats, for eksempel Greenguard®, NAHB North American 
Builders Association, U.S. Green Building Council’s LEED® Green Building Rating System. Dets hygieniske ytelse har også blitt sertifisert av 
anerkjente uavhengige institusjoner, som NSF International, The Royal Institute of Public Health og LGA QualiTest. Miljøstyringssystemene 
vi har på alle DuPonts fabrikker som produserer Corian® har blitt sertifisert i henhold til ISO 14001. I tillegg har alle DuPonts fabrikker som 
produserer Corian® redusert deres innvirkning på deponier til null ved å redusere, gjenbruke og gjenvinne biprodukter og avfall.



Når du ser denne logoen, kan du regne med vår kvalitetsgaranti.

Du kan stole på ekspertisen til DuPont™ Corian® Quality Network. Våre partnere 
vil følge prosjektet gjennom fra første konsultasjon til fabrikasjon og installasjon 
av ditt kjøkken, i samsvar med Corian® standarder.

Corian® Quality 
Network 

Corian® 
garantiprogram 

e-Registrer din 
benkeplate

Utviklet av DuPont. Corian® Quality Network har som mål å sikre at kundene er 
svært fornøyd med sine DuPont™ Corian® installasjoner. 
Hvert medlem av DuPont™ Corian® Quality Network er forpliktet til å sørge for at 
kundene får den høyeste kvalitet og best mulig service.

DuPont tilbyr to nivåer av beskyttelse garanti for Corian®: Produktnivå og 
installasjonsnivå. Produktgarantien er standard for alle DuPont™ Corian® produkter 
og sørger for at de vil være fri for fabrikasjonsfeil i en periode på 10 år etter kjøpet. 
Som en høyere grad av dekning, er den 10-års begrensede Installert Garanti kun 
tilgjengelig når fabrikasjon og installasjon er utført av en Corian® Industrial Partner 
og medlem av Corian® Quality Network. Denne begrensede Installert Garanti 
utvider produktgarantien og sikrer at fabrikasjon og installasjon av det ferdige 
Corian® produktet vil være fri for defekter også.

Et enkelt klikk roer ditt sinn.
Når installasjonen er ferdig, registrer din kjøkkenbenk på www.corian.no ved hjelp av 
e-Garanti-koden fra kjøkkenforhandleren. Denne nye online registreringstjenesten 
gjør det enklere og raskere å få hjelp fra vårt sentraliserte Garanti-senter.



www.corian.no
www.corian.com

Opphavsrett© 2014 DuPont. DuPont Oval logo, DuPont™, The miracles of science™, Endless Evolution, Endless Evolution logo og Corian® er registrerte varemerker eller 
varemerker eller opphavsrettslig beskyttet materiale av EI du Pont de Nemours and Company eller dets partnere. Bare DuPont produserer Corian®. Opphavsrett© E. I. du 
Pont de Nemours og selskapet eller dets partnere. Alle rettigheter reservert. Dette dokumentet er beskyttet av alle gjeldende lover. Andre logoer, registrerte varemerker og 
varemerker tilhører deres respektive eiere.

Fotokreditter / referanser:
Omslag: Kjøkken i privat leilighet; bilde Studio Frank Weber for DuPont™ Corian®.
Side 1: “Super Black” kjøkkenøy og vegglagrings-system; utformet av Christian Ghion (2014 Milan Design Week); fabrikasjon / produksjon av Crea Diffusion; bilde Leo Torri 
for DuPont™ Corian®.
Side 2: Topp: Kjøkken i privat leilighet; utforming av Hans-Jürgen Stein; fabrikasjon av Norbert Brakonier; foto Johannes Rau.
Bunn: Kjøkken i privat leilighet; utforming av Küchenstudio a-mano, Karlsruhe, Tyskland; fabrikasjon og foto Moser GmbH.
Side 3: Øverst til venstre: Kjøkkenbenk med integrert vask av Just Kitchens, London; bilde Unique Fabrications.
Øverst til høyre: Frokostbar, Callerton kjøkken av Kitchens International; utforming av Kieron Bell; bilde Callerton.
Bunn: Linea kjøkkenet av Comprex; utforming av Marco & Zappa; bilde Comprex.
Side 4: Kjøkken i privat leilighet; bilde Baptiste Coulon for DuPont™ Corian®.
Side 5: Topp: Kjøkken i privat leilighet (benkeplate med integrert vask); foto Studio Frank Weber for DuPont™ Corian®.
Bunn: Kjøkken i privat leilighet (benkeplate med integrert vask); utforming av Küchenstudio a-mano, Karlsruhe; fabrikasjon og bilde Moser GmbH.
Side 6: Topp detaljer: 1 og 3: Kjøkken benkeplater; fabrikasjon og foto: RK Tec Geometriske Kjøkken / 2: Kjøkken i privat leilighet; bilde Eric Laignel for DuPont™ Corian® / 
4: Kitchen av Amini; design og foto av Amini. Bunn detaljer: 1 og 4: kjøkken i private leiligheter; fabrikasjon og bilder av Counter Production Ltd / 2 og 3: kjøkken i private 
leiligheter; bilder av Eric Laignel for DuPont™ Corian®.
Alle bildene som er med i denne publikasjonen er omfattet av immaterielle rettigheter for deres respektive eiere. Alle produkter, installasjoner, systemer og løsninger som er vist 
i bildene som er med i denne publikasjonen er omfattet av immaterielle rettigheter for sine respektive eiere.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON, KONTAKT DIN LOKALE REPRESENTANT ELLER RING 
DuPont™ Corian® På TELEFONNuMMER:

+359 899 924181 (ALbANIA, buLGARIA, KOSOvO, MACEDONIA)
0800 29 58 33 (AuSTRIA)
0800 96 666 (bELGIuM)
+381 11 20 90 580 (bOSNIA & HERzEGOvINA, MONTENEGRO, SERbIA)
+386 41 37 00 31 (CROATIA, SLOvENIA)
+30 210 6889700 (CYPRuS, GREECE)
+971 4 4285606 (CYPRuS, JORDAN, LEbANON)
+420 25 74 14 213 (CzECH REPubLIC, SLOvAKIA)
+20100 0107 421 (EGYPT, MALTA, NORTH AFRICA)
0800 91 72 72 (FRANCE)
0800 18 10 018 (GERMANY)
+36 30 39 67 312 (HuNGARY)
1800 55 32 52 (IRELAND)
800 87 67 50 (ITALY)
800 23 079 (LuxEMbuRG)
0800 02 23 500 (NETHERLANDS)
+46 31 60 73 70 (NORDIC COuNTRIES)
+48 22 32 00 900 (POLAND)
+351 22 75 36 900 (PORTuGAL)
+40 31 62 04 100 (ROMANIA)
+7 495 79 72 200 (RuSSIA, KAzAKHSTAN)
+966554724448 (SAuDI ARAbIA, YEMEN)
+27 82 797 9078 (SOuTH AFRICA)
901 12 00 89 (SPAIN)
0800 55 46 14 (SwITzERLAND)
+90 212 340 04 00 (TuRKEY, ISRAEL, CAuCASuS COuNTRIES, NORTH IRAq AND NORTH CYPRuS)
+971 50 4521511 (uAE, qATAR, bAHRAIN, KuwAIT, OMAN)
+38 044 498 90 00 (uKRAINE, bELORuSSIA, MOLDOvA)
0800 96 21 16 (uNITED KINGDOM)
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